
Dane Członka Zarządu 
 

Imię:  Dariusz  
Nazwisko: Chlastawa 
Funkcja: Członek Zarządu 
Termin upływu kadencji: czerwiec 2026 
 
 
1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 
Manager z trzydziestoletnim doświadczeniem m.in. w transakcjach M&A, restrukturyzacjach, sprzedaży, budowy 
i prowadzenia sieci franchisingowych. Znajomość sektora telekomunikacyjnego, energetycznego, odzieżowego, 
restauracyjnego. Od 30 lat zaangażowany w budowanie i zarządzania ogólnopolskimi sieciami sprzedaży, 12 lat 
w zarządzie mPunkt jako Wiceprezes i Prezes (ponad 400.000 kontraktów rocznie realizowanych przez 208 
sklepów i ponad 150 handlowców B2B, około 450.000.000 PLN rocznego obrotu). 
Prezes i Contry Manager w grupie spółek branży energetycznej (energia elektryczna, gaz ziemny, OZE itp)  
Group Contry Manager spółek sektora energetycznego o obrotach rocznych ponad 400.000.000 PLNn 
Współtwórca i Wiceprezes Zarządu (2014-2021) największego operatora MVNO w Polsce - Premium Mobile Sp. 
z o.o., obrót ponad 120.000.000 PLN, baza kliencka ponad 420.000 SIM 
Wieloletnia współpraca z funduszami PE, dwie duże zrealizowane transakcje zbudowania i sprzedaży firm dla 
inwestorów strategicznych. 
 
2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta: 
Nie dotyczy 
 
3. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich  trzech lat, 
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy 
dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 
Premium Mobile Sp. Z o.o. (Prezes i Wiceprezes Zarządu 2014-2021) 
 
4. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana  za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 
Nie dotyczy 
 
5. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego: 
Nie dotyczy 
 
6. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 
Nie dotyczy 
 
7. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
Nie figuruje 


